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Korte mededelingen 
 

Enquête voor een 

afstudeerproject  

Burgerlijke deelname van 

Nederlanders vanuit het 

buitenland  

Studenten Nederlands die nu bezig zijn 
met hun afstudeerproject bij het Instituut 
van de Europese Studies (IHEE) zijn op 
zoek naar Nederlanders die aan een 
enquête willen meedoen in het kader van 
hun onderzoek. De enquête kan 
telefonisch gebeuren, is volledig anoniem 
en duurt ongeveer 1 uur.  
Wie bereid is om deel te nemen aan de 
enquête wordt verzocht contact op te 
nemen met Jean Pacevicius per telefoon 
06.40.33.83.32 of per email 
jeanpacevicius@gmail.com. 
 

Contributie 2012 

Leden die dit nog niet gedaan hebben 
worden verzocht hun contributie te 
betalen: 
- Alleenstaanden € 20 
- Gezinnen/samenwonenden € 30 
- Studenten € 10 
Gelieve het geld over te maken op: 
30087.33002.00011807901.18 ten 
gunste van: ANSE. 
U kunt ook een cheque sturen naar: Hans 
de Bruin, 279 route de la Wantzenau, 
67000 Strasbourg. 
 

Smile 

Iedere eerste dinsdag van de maand 
vindt er een “apéro linguistique” plaats in 
Straatsburg.  
Meer informatie: http://thesmilingcity.com/

 

 
Januari/ Februari 2012 

Oplage: 130 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Nieuwjaarsgroet 2012 

 
Met plezier kijken wij als bestuur terug op 
2011. Wat onze vereniging betreft, mogen 
we niet klagen. In 2011 bleef het ledenaantal 
stabiel en hebben vele leden aan de diverse 
activiteiten deelgenomen. Het succes van 
het Sinterklaasfeest ligt ons nog vers in het 
geheugen. Wel zijn we natuurlijk nog erg 
verdrietig om het grote verlies van Yvonne, 
we missen haar ontzettend binnen het 
bestuur. 
 
In 2012 zal het bestuur wederom zijn best 
doen om een aantal zeer aantrekkelijke 
activiteiten te organiseren. Ook zullen we 
met regelmaat de borrelavonden 
voortzetten, waar het altijd mogelijk is om 
even gezellig bij te praten onder ‘t genot van 
een drankje. 
Bovendien is 2012 een heel belangrijk jaar 
voor de Nederlandse Vereniging van 
Straatsburg en Omstreken, onze vereniging 
bestaat 30 jaar! Het bestuur is momenteel 

bezig met de organisatie van een zeer interessant evenement om dit 6e 
lustrum uitbundig te vieren met onze leden.  
 
Namens het bestuur wens ik u allen een goed en gezond 2012 toe en we 
hopen u allen spoedig te zien bij de komende activiteiten. 

John Ruijs 

AGENDA 

 
Vrijdag 17 februari 20:30 

Schaatsen 
IJsbaan Iceberg, Straatsburg 

 

Vrijdag 24 februari18:00 

Borrel Café Brant 
place de l’Université, Strasbourg 

 

Vrijdag 30 maart 18:00 

Borrel Café Brant 
place de l’Université, Strasbourg 

   

Woensdag 4 april 19:30 

Lezing Prof. Dr. Kees Snoek+ 
Film Oeroeg 

Universiteit van Straatsburg 
 

Zondag 29 april 15:00 

Koninginnedag,  
Maison des Sociétés, Schiltigheim 
 
 



   
 

Schaatsen op muziek van de 80s en 90s 

Vrijdag 17 februari 20:30 uur 

Zoals afgelopen jaar willen we een schaatsavond organiseren zodat iedere 
Nederlander die het schaatsen mist het toch kan 
doen. In de Iceberg te Straatsburg Cronenbourg 
kan men elke vrijdag vanaf 20:30uur op muziek 
schaatsen. Aangezien er snel wordt geschaatst is 
deelname niet aanbevolen voor kinderen onder de 
12 jaar. De entreekosten zijn 5 euros. Huur van 
schaatsen is ter plekke mogelijk. 
Geïnteresseerden worden verzocht zich te melden bij Patricia Weiss 
06.73.54.29.93 of patulpi@gmail.com 
 
 

Informatie voor Nederlanders in het buitenland 

Boete voor spookburgers 

In het nieuwsoverzicht van 29 november 2011 van Radio Nederland 
Wereldomroep werd het volgende gemeld: 
“Mensen die ten onrechte geen informatie verstrekken over vertrek uit 
Nederland, zogenoemde spookburgers, kunnen straks tot 325 euro boete 
krijgen. Dat heeft minister Donner (Binnenlandse Zaken) bekendgemaakt. Het 
kabinet vindt het onwenselijk dat gemeenten te maken hebben met onjuiste 
registraties en onnodig onderzoek naar burgers die onvindbaar zijn. De 
meeste spookburgers hebben overigens helemaal geen kwaad (als fraude) in 
de zin. Ze weten vaak niet dat ze verplicht zijn zich uit hun gemeente uit te 
schrijven.” 
 
 
Lezing over Indische romans en Film Oeroeg 

Woensdag 4 april 19:30 uur 
Ter hulde aan Hella Haasse (1918-2011) 
komt Prof.Dr. Kees Snoek, hoogleraar 
Nederlandse letterkunde aan de Sorbonne 
een lezing houden. De lezing wordt gevolgd 
door de projectie van de film 'Oeroeg'. De 
avond zal worden afgesloten met een drankje 
en een hapje. 
Meer informatie in de volgende Rommelpot. 

 

Terugblik 
 

Nieuwjaarsreceptie bij de ambassadeur 

Op 11 januari waren onze leden 
uitgenodigd voor de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie in de residentie van de 
ambassadeur bij de Raad van Europa, 
mevrouw Ellen Berends, en haar man 
Nicolaas Vergunst. Zoals altijd was de 
receptie een groot succes en een goede 
gelegenheid om elkaar gelukkig Nieuwjaar 
te wensen. 

Na een woord van ambassadeur Ellen Berends, uitgesproken «op het trapje», 
mocht onze voorzitter John Ruijs ook «op het trapje» om zich tot de 
aanwezigen te richten. Ter afsluiting bedankte hij de ambassadeur voor de 
gastvrijheid en bood haar een bos oranje bloemen aan. 
 
Bij deze wil de vereniging haar hartelijke dank uitspreken aan ambassadeur 
Berends en haar echtgenoot voor de leuke ontvangst en de geweldige 
gastvrijheid die bij hen werd genoten. 
 
 

Sinterklaasfeest 

Zondag 4 december was 
het weer zo ver: Sint en 
zijn pieten waren 
uitgenodigd bij het Maison 
des Sociétés te 
Schiltigheim! 
Aan cadeautjes voor 
kinderen was natuurlijk 
ook gedacht. Sinterklaas 
was ontzettend blij om al 
die bekende gezichten te 
zien, maar gelukkig waren 
er ook een paar nieuwe kinderen van de partij.  
Sint vond het heerlijk om met alle kinderen een persoonlijk woordje te 
wisselen en wat werd hij verwend met mooie tekeningen! 
Sint en de Pieten hebben genoten van het geweldige onthaal dat hun ten deel 
viel en willen alle kinderen en iedereen die geholpen heeft met de 
voorbereidingen hartelijk bedanken voor het geweldige feest! 
 
Tot volgend jaar! 


